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Obecně závazná vyhláška obce Hrádek 
 č. 1/2016 

 
kterou se mění  

obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů č. 3/2012, schválená 

zastupitelstvem obce dne 18.prosince 2012 
 

Zastupitelstvo Obce Hrádek vydává dne 20. prosince 2016 podle ustanovení § 15 zákona č. 565/1990 
Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů,  a v souladu s ustanoveními  § 10 písm. a) a 
§ 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, tuto obecně závaznou vyhlášku, kterou se  mění 
obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů č. 3/2012, schválená zastupitelstvem obce dne 
18.prosince 2012. 
 

Čl. 1 
Článek 3 zní:  

"Článek 3 
Sazba poplatku 

 
(1) Sazba poplatku činí 700,- Kč ( sedmset korun českých) za kalendářní rok a sestává z: 

a) částky 250,- Kč za poplatníka, a 
b) částky 450,- Kč, stanovené na základě skutečných nákladů obce předchozího roku   

na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za poplatníka a kalendářní rok.  
Skutečné náklady činily v předchozím roce 1 018 501,- Kč a byly rozúčtovány takto: 

skutečné náklady / celkový počet poplatníků dle čl. 2 odst. 1 = 1 018 501 / 1590 =  641,00  Kč. 
 

(2) V případě změny místa pobytu fyzické osoby, změny vlastnictví stavby určené k individuální 
rekreaci, bytu nebo rodinného domu nebo změny umístění podle článku 4 odst. 1 písm. f) až i) v 
průběhu kalendářního roku, se poplatek platí v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních 
měsíců pobytu, vlastnictví nebo umístění v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke změně v 
průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav k poslednímu dni 
tohoto měsíce. 
 

(3) Poplatek se platí obci, na jejímž území je fyzická osoba hlášena k pobytu, nebo obci, na jejímž 
území se nachází stavba určená k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům.". 
 

  
Čl. 2 

Článek 4 zní: 
"Článek 4 

Osvobození od poplatku 
 
(1) Od poplatku jsou osvobozeny tyto osoby: 

a) poplatník uvedený v čl. 2 odst. 1 písm. a), který je držitelem průkazu ZTP/P, 
b) poplatník uvedený v čl. 2 odst. 1 písm. a), který má trvalý pobyt v rodinném domě nebo 

v bytě, který se nachází v domě o více než dvou bytových jednotkách, a je v pořadí 
čtvrtým a dalším příslušníkem domácnosti, za kterou odvádí poplatek společný zástupce,     

c) poplatník uvedený v čl. 2 odst. 1 písm. a), který je hlášen k trvalému pobytu v sídle 
ohlašovny (Hrádek 78), není-li poplatníkem uvedeným v čl. 2 odst. 1 písm. b), 



d) poplatník uvedený v čl. 2 odst. 1 písm. a), který se v obci zdržuje po dobu kratší než 30 
dnů v příslušném kalendářním roce, a to souvisle nebo v několika obdobích, 

e) poplatník uvedený v čl. 2 odst. 1 písm. b), který je vlastníkem nemovitosti, která není z 
důvodu své polohy zařazena v daném kalendářním roce do svozového plánu svozu 
odpadů, a dále poplatník uvedený v čl. 2 odst. 1 písm. a), který má v této nemovitosti 
pobyt, 

f) fyzická osoba, která je umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského 
zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro 
preventivně výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy, 

g) fyzická osoba, která je umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na 
základě rozhodnutí soudu, na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, 
zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého, 

h) fyzická osoba, která je jako nezaopatřené dítě umístěna v domově pro osoby se 
zdravotním postižením na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy o poskytnutí sociální 
služby, nebo 

i) fyzická osoba, která je umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově 
pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo chráněném bydlení. 

(2) Vznik nebo zánik nároku na osvobození od placení poplatku je poplatník povinen oznámit 
správci poplatku písemně nebo ústně do protokolu do 15 dnů ode dne, kdy nastala skutečnost, se 
kterou je spojen vznik nebo zánik nároku na osvobození. To neplatí v případě, že jsou tyto 
skutečnosti známy správci poplatku z jeho činnosti.". 

 
 

Čl. 3 
 

Článek 7 odst. 4 zní: 
"(4) Vznikne-li nedoplatek na poplatku poplatníkovi, který je ke dni splatnosti nezletilý a nenabyl plné 
 svéprávnosti nebo který je ke dni splatnosti omezen ve svéprávnosti a byl mu jmenován 
 opatrovník spravující jeho jmění, přechází poplatková povinnost tohoto poplatníka na zákonného 
 zástupce nebo tohoto opatrovníka; zákonný zástupce nebo opatrovník má stejné procesní 
 postavení jako poplatník. V tomto případě vyměří obecní úřad poplatek zákonnému zástupci nebo 
 opatrovníkovi poplatníka. Je-li zákonných zástupců nebo opatrovníků více, jsou povinni plnit 
 poplatkovou povinnost společně a nerozdílně.“.  

 
Článek 7 odst. 5 zní: 
"(5) Při výkonu své působnosti může správce poplatku uložit pořádkovou pokutu za podmínek 
 upravených v daňovém řádu.".  
 
 

Čl. 4 
Článek 8 zní: 

"Článek 8 
Prominutí poplatku 

(1)  Obecní úřad může na žádost poplatníka z důvodu odstranění tvrdosti právního předpisu zcela 
 nebo částečně prominout poplatek nebo jeho příslušenství, lze-li to s přihlédnutím k 
 okolnostem daného případu ospravedlnit. 
 
(2) Obecní úřad může z moci úřední poplatek nebo jeho příslušenství zcela nebo částečně prominout 
 při mimořádných, zejména živelních událostech. Tímto rozhodnutím se promíjí poplatek všem 
 poplatníkům, jichž se důvod prominutí týká, a to ode dne právní moci tohoto rozhodnutí. 
 Rozhodnutí oznamuje obecní úřad vyvěšením na své úřední desce a zároveň ho zveřejní 
 způsobem umožňujícím dálkový přístup.". 
 
 



 
 
 
 

Čl. 5 
Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1.1.2017. 

 
 
 

 
 
   ______________________________                     _____________________________ 
               starosta                                                                          místostarosta 

               Ing. Josef Kutil                                                                 František Vozka 
 
  
 
Vyvěšeno na úřední desce:  
Sejmuto z úřední desky:              


